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Oznámenie

onkormányzati havilap

Értesítés

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do .
a képviselók számának meghatározása és a 2010. november 27-én
orgánov samosprávy mesta Fiľakovo 27. novembra 2010
megvalósuló fííleki teleptilési onkormányzati választások céljaira
kialakított választókôrzetek felól
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove podľa ustanovenia § 9 zákona č. <
A
Fííleki
Városi Képviseló-testulet a telepiilési onkormányzati választá346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších pred- j
sokról szóló tôbbszôr módosított Tt. 346/1990. sz. tôrvény 9. §-ának renpisov uznesením č. 28 zo dňa 24.06.2010
delkezése értelmében 2010.06.24-én 28. sz. alatt hozott határozatában
r č ili
m e g h a t á r o z t a,
že Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove bude mať 15 poslancov, ktorí budú hogy a Fííleki Városi Képviselô-testíiletnek 15 képviselóje lesz, akiket
3 választókôrzetben fogunk megválasztani.
zvolení v 3 volebných obvodoch
Volebný obvod číslo I. számú választókôrzet: ulice Gorkého. Jánošíkova. Poľná. Partizánska. Tajovského, Hviezdoslavova. Športová.
• Kalajová, B. Némcovej. Biskupická, Obrancov mieru. Malocintorínska. Železničná, Bottova. Záhradnícka. Parková. Sládkovičova utcák
- 5 poslancov / képviselo
Volebný obvod číslo II. számú választókôrzet: ulice Mocsáryho, Školská. 1. mája. Štúrova. Vajanského. Čajkovského. 29. augusta.
• Kukučínova. Mládežnícka. Čsl. armády, Družstevná. Ružová, Tulipánová, Kvetná. Fialková, Bartóka. Jókaiho, Smetanova, Námestie slo
body, SNP, Malá. Koháryho námestie. Námestie padlých hrdinov. Rázusova, Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná. Baštová,
Jilemnického utcák
- 5 poslancov / képviselo
Volebný obvod číslo III. számú választókôrzet: ulice Hollého, Tehelná. Šávoľská, Továrenská, kpt. Nálepku, Lučenecká, Madácha,
• Egreš, Moyzesova, Timravy, Bernolákova. Jesenského, Mlynská, Úzka, Gemerská. Tichá. Viničná, Daxnerova. Puškinova, Švermova.
Kalinčiakova, J. Kráľa. Odborárska, Tolstého. Farská lúka utcák
- 5 poslancov / képviselo
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Poďakovanie
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia
ÚNSS č.22 Lučenec, ďakuje študentom a pedagógom z Gymnázia vo
Fiľakove za pomoc pri realizácii celoslovenskej zbierky Biela pastelka
dňa 22.9.2010. Rovnako úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili kúpou bielou pastelky. Vo Fiľakove sa predalo 122 kusov bielych
pasteliek s výnosom 175,30 Eur.
Renata Oláhová
Regionálna koordinátorka zbierky

Kôszónetnyilvánítás
.
•
*
,
•

A Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Uniója, az SZVGYU losonci 22. sz.
alapszervezete, kôszoni a Fííleki Gimnázium diákjainak és pedagógusainak
a 2010.9.22-én Fehér Kréta megnevezéssel megvalósuit országos gyújtés során nyújtott segítséget. Ugyanakkor kôszônjíik mindenkinek, aldk a fehér
kréta megvásárlásával támogattak minket. Fíileken 122 darab fehér kréta
kelt el, ami 175,30 eurót jelent.
.
Oláhová Renata
•
a gyújtés regionális koordinátora

POZVÁNKA

MEGHÍVÓ

V organizácii ZO Csemadoku vo Fiľakove sa Komédiás Színkôr
z Mátászalky podstaví dňa 9. októbra 2010 o 19.00 hod. v Mestskom
kultúrnom stredisku komédiou v troch dejstvách Georges Feydeau:

ACsemadokFíilekiAlapszervezeténekszervezésébena mátészalkai
Komédiás Színkor 2010.október 9-én 19 órától a Városi Muvelódési
Kôzpontban.mutatja be Georges Feydeau:

TULULUM
Večne zádumčivý Feydeau nás netraktuje ilúziami o manželskej vernosti.
\ b svojej fiaške vystupňuje do absundity boj manželov a nemanželov na
život a smtť, ktoiý má vždy
lenjeden cieľ: zakázané ovocie.

A H Ú L Y E JE
dm ú komédiáját liárom részben.
Az ôrok mélabús Feydeau nem traktál illúziókkal a hitvesi hííségról.
Bohózatában az abszurdig fokozza házasok és nem házasok életre-halálra
szóló ktizdelmét, melynek mindig egyetlen célja van: a tiltott gyíimôlcs.

Informácie z dňa dobrovoľníctva

Információk az ônkéntes napról
A nyugdljasok otthonában
2010.09.10-én 10 és 17 óra kôzôtt
ônkéntes nap valósult meg. Ósszesen 76 ônkéntes vett rajta részt, akik
250 órában kifejezhetô munkával
járultak hozzá az otthon kômyékének rendezéséhez /hulladék- és levéleltakarítás/, de szereltek polcokat a raktárhelyiségben és tisztĺtottak zôldséget is a konyhában. Afizikai munkák által nyújtott segitségen kíviil az ônkéntesek bekapcsolódtak az ápoló-gondozó tevékenységbe /a z idós emberek táplálása,
mosdatása, szállítása/, a sporttevékenységbe / asztalitenisz toma/,
társasjátékokba /dáma, sakk, kártya, dominó/ is. A Szabadidókôzpontból érkezó gyerekek kultúrmíísorral /dalok, táncok, jelenetek/
mutatkoztak be. A látogatók egy része pedig szívesen iildôgélt el és beszélgetett el az idósekkel.
Az aktivitásokba tôbb intézmény
is bekapcsolódott /Szabadidókôzpont, a Fiileki Gimnáziuín diákjai
és tanárai, a Losonci Egészségíigyi
Szakkôzépiskola tanulói tanári kísérettel, a fiileki nyugdíjas egyesiilet
tagjai, a városi hivatal alkalmazottjai, a nonprofit szervezet dolgozói, a
lakók és dolgozók családtagjai, Fulek város további polgárai/.
Intézményiink ôrômmel kapcsolódott be 2010-ben is az ônkéntes
nap szervezésébe. Igyekeztiink

V areáli domova dôchodcov dni dobrovoľníctva v roku
prebehol dňa 10.09.2010 v čase 2010. Snažili sme sa ponúknuť
od 10. do 17. hodiny deň dobro širokej verejnosti možnosť reali
voľníctva. Zúčastnilo sa ho zovať svoje filantropické aktiv
celkom 76 dobrovoľníkov, ktorí ity v regióne, v ktorom žijú, a
odpracovali 250 hodín najmä pri pomôcť ľuďom, ktorých pozna
úprave okolia /odpratanie odpad jú . Našou snahou bolo dostať do
kov a lístia/, montáži regálov v centra pozornosti sociálnu
skladoch, pri čistení zeleniny v službu ako výraz vďaky tým,
kuchyni. Okrem manuálnej pomo ktorí si svoje odžili a teraz sú
ci sa dobrovoľníci venovali odkázaní na pomoc iných ošetrovateľským aktivitám, pomo seniorom . Form ou priam ej
ci pri opatere klientov /kŕmenie, účasti na pravidelných denných
polohovanie, umývanie, prevoz úkonoch s našimi klientm i sme
klientov/, športovým aktivitám / chceli p rib líž iť sv o ju prácu
stolnotenisový turnaj/, spoločen verejnosti a zreálniť pohľad na
ským hrám /dáma, šach, karty, sen io rsk ý vek m ladej gene
domino/. Deti z CVČ pripravili a rácii.
Vďaka pozitívnej reakcii ve
predviedli program /piesne, tance,
scénky/. Niektorí návštevníci rejnosti sa nám podarilo urobiť z
využili možnosť posedieť a dňa dobrovoľníctva verejne
prospešnú akciu so širokou
porozprávať sa so seniormi.
Aktivít na dni dobrovoľníctva účasťou jednotlivcov i organizá
sa zúčastnili viaceré organizácie cií a našim klientom spríjemniť a
/CVČ, žiaci a učitelia Gymnázia zaktivizovať všedné dni. V
vo Fiľakove, žiaci s učiteľkou zo dôsledku nepriaznivého počasia
Strednej zdravotníckej školy v sme boli lim itovaní len vnú
Lučenci,
členovia
Jednoty torným i priestorm i, ale to
dôchodcov vo Fiľakove, zamest neubralo na jedinečnosti tohto
nanci Mestského úradu vo septembrového dňa. Ďakujeme
Fiľakove a komisie sociálnych všetkým, ktorí venovali niekoľko
vecí, zamestnanci n.o., rodinní hodin dobrej veci a prispeli tak k
príslušníci klientov a zamestnan pozitívnemu obrazu súčasnej
spoločnosti.
cov, občania mesta Fiľakovo/.
Ing. M ária Veliká
N aša organizácia privítala
riaditeľka n.o.
možnosť zapojiť sa do účasti na

Z kroniky mestskej polície
Už sa stáva skoro pravidel
nosťou, že páchatelia, ktorí páchajú
trestnú činnosť v našom meste,
pochádzajú z iných miest a obcí.
Tak tomu bolo aj dňa 21.9.2010 v
doobedňajšej dobe. kedy si štvorica
dospelých mužov z Maďarskej
republiky z obce Ecseg /Novoh
radská župa/ vyhliadla vozidlo na
ulici SNP, kde práve vodič zo
Zvolena vykladal tovar do jednej z
predajní. Keď už chceli vykonať
krádež tovaru z vozidla, boli spo
zorovaní majiteľkou predajne, ktorá
ihneď túto vec oznámila polícii.
Vďaka tomu sa štvoricu páchateľov
príslušníkom MsP v spolupráci so
štátnou políciou podarilo zadržať.
Najskôr bol príslušníkmi MsP
zadržaný jeden muž, ktorý dával
pozor pri gymnáziu. Medzitým sa
ostatní páchatelia na svojom vozidle
presunuli k predajni Lidl, kde čakali
na už vtedy zadržaného muža,
ktorého sa už nedočkali, pričom sa

dočkali štátnej hliadky, ktorá ich
následne predviedla na Obvodné
oddelenie PZ Lučenec, kde si ich
prevzal policajný orgán PZ, ktorý
ich obvinil zo spolupáchateľstva
trestného činu krádeže vo forme
pokusu. Nie je vylúčené, že zadržaní
páchatelia sa obdobného skutku
dopustili aj v minulosti, čo je
predmetom
ďalšieho
vyšetrovania.
Zároveň sa týmto

oznámenie

A Városi Rendórség krónikájából
•
Immár rendszeresnek mondha* tó, hogy a városunk teruletén bún. cselekményeket elkôvetó tettesek
• más városokból és kôzségekból
• származnak. így volt ez 2010.9.21Ó én a délelótti órákban is, amikor
• négy, a Magyar Kôztársaság-beli
* Ecseg kôzségbôl (Nógrád megye)
.
származó felnótt férfi a SZNF
utcában kinézett magának egy gépkocsit,
amelynek zólyomi

pri-

tomuto oznámeniu
sa podarilo včasným
zásahom
polície
zadržať páchateľov. Zároveň prosíme občanov, aby neboli
nevšímaví a v prípade spozorovania
páchania podobných skutkov ihneď
kontaktovali políciu.

megteremteni a lehetóséget ahhoz,
hogy a résztvevók kimutathassák
szeretetiiket és egyiittérzésuket a
kômyezetukben éló, arra rászoruló
emberek iránt, segíthessenek az általuk jól ismert idôseknek. A célunk az volt, hogy a figyelem kôzpontjába helyezziik a szociális
szolgáltatásokat mint az életiik alkonyát élô, mások segítségére utalt
emberek iránti kôszônet kifejezési
formáját. A rendszeres mindennapi
tevékenységbe tôrténô bekapcsolódás lehetóségének biztosltásával
próbáltuk a nyilvánosság elé támi
az általunk végzett munka lényegét, és szembesíteni a fiatal generációt az idós kor valóságával.
A nagykôzônség pozitív hozzáállásának kôszônhetôen sikerult az
ônkéntes napból egy olyan kôzhasznú rendezvényt teremteni, amelybe
egyének és intézmények széles rétege kapcsolódott be, és ezáltal kellemesebbé és mozgalmasabbá tehettiik a lakóink mindennapjait is. Bár
a kedvezótlen idójárás kôvetkeztében beszorultunk az otthon falai kôzé, de ez a szeptemberi nap így is
egyediilálló maradt. Kôszônjiik
mindenkinek, aki a jó cél érdekében
feláldozta néhány óráját, és ezáltal
hozzájárult a ma társadalmáról alkotott pozitív képhez.
Ing. Veliká Mária
igpzgplónô

Amikor el akarták
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árut a gépkocsiból,
íelfigyelt rájuk az
iizlet tulajdonosnóje,
aki máris a rendórséghez
fordult, és ennek kôszônhetôen a
városi rendórség tagjainak sikerult
a rendórkapitányság embereivel
egyuttmfikôdve elfogni a négy el-

kôvetôt. A városi rendórôk elôbb a
gimnázium elôtt órkôdó férfit tartóztatták le. Ekôzben a tôbbi elkô
vetó gépkocsijukkal már a Lidl uzletkôzpontnál várta a letartóztatott
férfit, de helyette a rendórkapi
tányság járóre érkezett, amely elóállította óket a Lučeneci RKP kôrzeti munkahelyére, ahol a rendórhatóság lopási klsérlet buntettében
való bilnrészességgel vádolta meg
óket. Nem kizárt, hogy a letartóz
tatott tettesek már a múltban is elkôvettek hasonló búncselekményeket, ez azonban egyelóre vizsgálat tárgyát képezi.
Egyidejúleg kôszônetet mondunk
a bejelentónek, hiszen csak az ó idóben érkezett bejelentés alapján lehetett sikeres a rendóri beavatkozás és
sikeriilt letartóoztatni a tetteseket.
Ugyanakkor kérjuk a polgárokat,
hogy ne legyenek kôzômbôsek, és
hasonló esetek észlelését kôvetóen
forduljanak máris a rendórséghez.

Slovensko - maďarská historická
konferencia
Hradné múzeum vo Fiľakove a som sa narodil, som počas svojho
Novohradský župný archív zor života nezaznamenal ani len
ganizovali v dňoch 9.-10. sep jeden národnostný spor. Práve
tembra 2010 vo Fiľakove sloven- preto, úloha Vás historikov a
sko-maďarskú konferenciu, aby ďalších odborníkov z tejto oblasti
tým ponúkli ďalšiu možnosť je mimoriadne dôležitá, aby aj
nahliadnutia do dielne historikov prostredníctvom pripravovanej
a spoločenskovedných bádateľov spoločnej slovensko-maďarskej
venujúcich sa histórii a súčasnos príručky dejepisu, načrtli objek
ti prihraničných oblasti.
tívny obraz o našej spoločnej
Nižšie
uvádzame
krátky minulosti, aby nevznikli podobné
prihovor primátora mesta Jozefa prípady ako umiestnenie sochy
Agócsa, ktorý odznel pri otvorení Svätopluka na Bratislavskom
hrade, keď nejednotným posud
konferencie.
zovaním historikov vznikajú
"Dámy a páni. Vážení hostia!
Z príležitosti otvorenia dvoj spory, v tomto prípade slovendňovej medzinárodnej konferen sko-slovenské. Vašim objek
cie pod názvom "Spoločná min tívnym prístupom v značnej
ulosť n a Poiplí" Vás srdečne miere môžete prispieť k vytvore
pozdravujem v našom meste. niu pokojnej budúcnosti, čo je
Dovoľte mi osobitne pozdraviť základom rozvoja spoločnosti.
našich čestných hostí p. Antala
V duchu týchto myšlienok
Heizra, veľvyslanca M R na Vám všetkým prajem príjemný
Slovensku a p. Petra Weisa pobyt vo Fiľakove a úspešné
veľvyslanca SR v Maďarsku.
rokovanie. Ďakujem za pozorVážení prítomní!
Aj z pohľadu mojej pozície
Vás uisťujem, že spolunažívanie
ľudí žijúcich v prihraničných
regiónoch je bezkonfliktné a
príkladné. Vedie nás k tomu aj
naša tolerancie schopnosť, ktorá
je v ľuďoch žijúcich na zmi
ešaných územiach, viac vyvi
DNI EURÓPSKEHO
nutá. V našom meste, v ktorom

Dni európskeho
kultúrneho
dedičstva
Dňa 24. septembra 2010 boli
pri príležitosti Dní európskeho
kultúrneho dedičstva v našom
meste za účasti sprievodcovskej
služby bezplatne sprístupnené
vybrané kultúrne pamiatky a
pamätihodnosti
mesta,
ako
Fiľakovský hrad. Farský kostol
nanebovzatia Panny Márie a
Kaštieľ Berchtoldovcov (súčasné
gymnázium). Toto významné
celoeurópske podujatie organizo
vané Radou Európy a Európskou
Komisiou
malo
upriamiť
pozornosť najširšej verejnosti na
mimoriadne hodnoty rozmanitého
kultúrneho dedičstva v 49 účast
níckych štátoch.

Szlovák - magyar torténelmi
konferencia
A Fiileki Vármúzeum és a Nógrád Megyei Levéltár 2010. szeptember 9-10-én szlovák-magyar
torténelmi konferenciát rendezett
Fuleken. A szervezók így újra bepillantást engedtek a határ menti
térség múltját és jelenét kutató torténészek és társadalomtudósok
mtlhelyébe.
Az alábbiakban Agócs József polgármester kôszôntôjét kôzôljiik,
amely a konferencia megnyitóján
hangzott el.
„Hôlgyeim és uraim, tisztelt vendégek!
A „Kôzos múlt az Ipoly mentén” címmel megrendezett kétnapos nemzetkôzi konferencia megnyitásának alkalmából tisztelettel
kôszôntom Ônôket városunkban.
Engedjék meg nekem, hogy kúlôn
iidvôzôljem tiszteletbeli vendégeinket: Heizer Antal urat, Magyarország pozsonyi nagykôvetét és Peter
Weis urat, Szlovákia budapesti
nagykôvetét.

KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA

Tisztelt jelenlévôk!
Tisztségemból adódóan is biztosíthatom Ônôket, hogy a határmenti
régiók lakóinak egyuttélése konfliktusmentes és példás. Ez abból adódik, hogy a nemzetiségileg vegyes terúleteken éló embereknek velesziiletett tulajdonságuk a rendkívul fejlett
tolerancia képesség. Fiilek város
szúlôttjeként kijelenthetem, hogy
életem során városunkban egyetlen
egy nemzetiségi viszályt sem éltem
meg. Éppen ezért Ônôk, az itt jelenlévó tôrténészek és társadalomtudó
sok is rendkívul fontos feladat elótt
állnak most, mert az elókészúletben
levô kôzos szlovák - magyar tôrténelmi kézikônyv által olyan objektív
képet kell alkotniuk kôzos múltunkról, amely mentes lesz a pozsonyi
várban
felállított
Svätoplukszoborhoz hasonló esetektól, amikor is a tôrténészek - ez esetben
szlovák és szlovák tôrténészek - teljesen eltérôen ítélik meg a múlt egy
adott pillanatát, személyiségét. Ob
jektív hozzáállásukkal nagyban hozzájárulhatnak a békés jôvónkhôz,
amely a társadalom fejlôdésének elengedheteden biztosítéka.
Ezen gondolatok reményében
kívánom, hogy érezzék jól magukat Fuleken, és hogy tanácskozásuk legyen gyiimôlcsôzó. Kôszônôm a figyelmet."

Európai
Kulturális
Ôrôkség Napok

EUROPEAN HERITAGE
DAYS

PREHLIADKA PAMIATOK
A PAMÄTIHODNOSTÍ
MESTA FIĽAKOVO

FIĽAKOVSKÝ HRAD
FARSKÝ KOSTOL
NANEBOVZATIA PANNY MÄRIE
KAŠTIEĽ BERCHTOLDOVCOV

2010. szeptember 24-én az Eu
rópai Kulturális Ôrôkség Napok
keretein belíil városunkban idegenvetói kísérettel díjmentesen
volt látogatható a város néhány
kiemelt míiemléke és nevezetessége, mint Fiilek Vára, a Szúz
Mária mennybevétele tiszteletére szentelt tem plom és a
Berchtold - kastély (ma gimnázium). Ez a jelentós ôsszeurópai
esemény az Európa Tanács és az
Európai Bizottság szervezésében a 49 résztvevó áilam ban fellelhetô gazdag kulturális ôrôkség rendkíviili értékeire volt hivatott felhívni a széles nyilvánosság figyelmét.

Emlékeziink:

Pripomíname si:

Od úmrtia Júliusa SchiUera
uplynulo 30 rokov

Schiller Gyula halálától
30 év telt el

Zakladateľ Hudobnej školy vo Fiľakove, jej prvý
riaditeľ, hudobný pedagóg a klavirista Július
Schiller sa narodil dňa 1.5.1906 v Čabradskom
Vrbovku, okres Krupina. Po absolvovaní základnej
a strednej školy študoval hudbu na Ecole universelle v Paríži (Francúzsko). Po návrate domov sa
stal učiteľom hudby v Mestskej hudobnej škole vo
Zvolene. V priebehu ďalších rokov pôsobil ako
súkromný učiteľ hudby v Banskej Bystrici,
Leviciach a v Lučenci, kde sa presťahoval v r. 1948.
V r. 1953 bol vymenovaný za riaditeľa Hudobnej
školy vo Fiľakove, neskôr Ľudovej školy umenia a
v tejto funkcii zotrval do r. 1967. Na škole pôsobil
až do r. 1973, vyučoval klavír a hudobnú náuku.
Počas svojho tunajšieho pôsobenia sa aktívne
podieľal na zakladaní školských hudobných
súborov (akordeónový, husľový) i na organizovaní
kultúrneho života vo Fiľakove.
Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe vychoval mnohých významných absolventov: Zlata Rybáriková-Karasová, Ivan Deutsch.
William Bukový-Brúll, Judita Rozsnyaiová-Hemádiová, Anna
Tóthová-Szitásová a i.
Július Schiller zomrel 12.8.1980 v Lučenci a tu je i pochovaný na
Mestskom cintoríne. V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie jeho
úmrtia.
PhDr. František Mihálv

A Fíileki Z eneiskola m egalapitója, elsó igazgatója, a zenepedagógus és zongorista Schil
ler Gyula 1906.5.1-jén sziiletett Csábrágvarb ó k o n , K orponai já rás. Az alap- és kôzépiskola befejezését k ôvetóen Franciaországban, a
párizsi École universellén ta n u lt zen é t. Miutá n h azatért zen e tan á r lett a zólyom i Városi
Zeneiskolában. Az elkôvetkezó években magán zen e tan á ri tevékenységet folytatott Besztercebányán, Léván é s Losoncon, ahova 1948b a n kôltôzôtt.
1953-ban kinevezték a Fuleki Zeneiskola, késóbb M úvészeti Népiskola igazgatójának, és ezt
a tisztséget 1967-ig tôltôtte be. 1973-ig volt az iskola pedagógusa, zongorát és zeneelméletet tanított. Itteni tevékenysége során aktívan részt
vett az iskola zenei (akkordeón, hegedú) egyíitteseinek megalapításában, valamint Fulek város
kulturális életének szervezésében.
Sokéves pedagógiai praxisa során tôbb jelentós végzóst is útjára
bocsátott: Zlata Rybáriková-Karasová, Ivan D eutsch, William
Bukový-Briill, Ju d ita Rozsnyaiová-Hernádiová, A nna TóthováSzitásová és mások. Schiller Gyula 1980.8.12-én h u nyt el Loson
con, é s az ottani városi tem etóben helyezték ôrôk nyugalomra. A
napokban em lékeziink halálának 30. évfordulójára.

Ponuka programov
02.10.

02.10.

06.10.

09.10.

16.10.
22.10.

24.10.
26.10.

27.10.
29.10.

Celoslovenský festival zhudobnených veršov -6. ročník
10.00 hod. Miesto: divadelná sála MsKS. organizátor OV Csemadok.
BBSK-NOS Lučenec
GALAPROGRAM -Celoslovenský festival zhudobnených veršov6. ročník
17.00 hod. Miesto: Dom kultúry - Klub, organizátor. OV Csemadok,
BBSK-NOS Lučenec
Spomienka na revolúciu 1848-49 a kladenie vencov
16.00hod. Miesto: Námestie padlých hrdinov, organizátor OZKOHÁRY.
MO Csemadok
Divadelné predstavenie divadla Komédiás Szinkiir z Mátészalkv
19.00 hod Miesto: divadelná sála MsKS, organizátor. OV Csemadok.
spoluorganizátor: MsKS
Koncert skupiny KORZÁR
19.00hod Miesto: divadelná sála MsKS. spoluorganizátor MsKS
Oslava jubilantov
15.00 hod. Miesto: divadelná sála MsKS. organizátor. Jednola
dôchodcov, spoluorganizátor MsKS
Koncert populárneho speváka z MR - DEMJÉN-koncert
19.00hod Miesto: Dom kultúry - Klub, oiganizátor Dom kultúry - Klub
Divadelné predstavenie divadla KÔRÍ'Tl SZÍNHÁZ z Budapešti
s divadelnou komédiou - MEZÍTLÁB A PARKBAN
19.00 hod Miesto: divadelná sála MsKS. organizátor MsKS
Literárne stretnutie
10.00 hod Miesto: divadelná sála MsKS, organizátor MsKS - Knižnica
Divadelné predstavenie divadelného súboru B.S. Timravy z Lučenca
18.00 hod Miesto: divadelná sála MsKS. organizátor MsKS
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PhDr. M ihály Ferenc
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Músorajánló
10.02. Versénekló Egyúttesek 6. Országos Feszdválja
10.00 óra Helyszln: VMK színházterme, szervezô: Csemadok TV,
BBMÔ-NMK Losonc
10.02. Versénekló Egyúttesek 6. Országos Fesztiválja - GÁLAMÚSOR
17.00 óra Helyszin: Klub Kultúrház, szervezô: Csemadok TV,
BBMÔ-NMK Losonc
10.06. Megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc vértanúiról - koszorúzás
16.00 óra Helyszln: Hósôk tere, szervezô: KOHÁRY PT,
Csemadok h.sz.
10.09. A Mátészalkai Komédiás Szfnkor elôadása
19.00 Helyszin: VMK színházterme, szervezô: Csemadok h.sz.,
társszervezô: VMK
10.16. KORZÁR egyúttes koncertje
19.00 óra Helyszin: VMK színházterme, társszervezô: VMK
10.22. Jubilánsok únnepe
15.00 óra Helyszin: VMK szinházterme, szervezô: Nyugdíjasok
Egyesúlete, társszervezô: VMK
10.24. DEMJÉN - koncert
19.00 óra Helyszin: Klub Kultúrház, szervezô: Klub Kultúrház
10.26. A budapesti KÔRÚT1 SZÍNHÁZ elôadása - MEZÍTLÁB A PARK
BAN címmel
Fôszereplók: Koncz Gábor, Frajt Edit, Kautzky Armand
19.00 óra Helyszin: VMK szinházterme, szervezô: VMK
10.27. Irodalmi találkozó
10.00 óra Helyszin: VMK színházterme, szervezô: VMK - Kônyvtár
10.29. Színházi elôaďás a losonci B.S. Timrava Színház elóadásában
18.00 óra Helyszin: VMK szinházterme, szervezô: VMK
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